
NowoClean on biohajoava ja tehokas konsentroitu yleispuhdistusaine, joka laimennetaan vedellä ennen käyttöä. NowoClean puhdistaa tehokkaasti 
likaa, kasvustoa ja muita epäpuhtauksia erilaisilta mineraali ja kivipinnoilta. Käyttökohteita ovat esim. betonikattotiilet, julkisivut, pihakiveykset ja 
betonirakenteet. NowoClean:ia soveltuu erityisesti pinnoitettavien tai huollettavien kattopintojen esikäsittelyksi.   

Työskentelylämpötila:   5-35 astetta. (suhteellinen kosteus korkeintaan 85 %) 
Pakkauskoko:    5 l (25 l erikoistilauksesta)
Puhdistaminen:    Työvälineet huuhdellaan runsaalla vedellä 
Koostumus:    Nestemäinen vesiohenteinen yleispuhdistusaine 
Väri ja haju:    Väritön ja lievästi saippuainen
Riittoisuus:    4−6 m2/litra (laimennettuna liuoksena)
PH:     n. 8 pH laimennettuna 
Laimennus:    Tiiviste laimennetaan suhteessa 1 osa NowoCleaniä 20-50 osaan vettä. 
Säilytys:     Kuivassa, suojassa pakkaselta ja pidettävä poissa lasten ulottuvilta 
Turvallisuus:    Käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä levityksen että sekoituksen aikana.
Ympäristö:    Ainetta ei saa päästä viemäriverkostoon, kala-altaisiin, sadevesisäiliöihin tai muihin vesiympäristöihin.  
    Ylijäämät on kerättävä talteen ja toimitettava jäteasemalla hävitettäväksi.
MAL-koodi (93):    00-3 (tiiviste) ja 00-1 (käyttövalmis/laimennettu)

Käyttöturvallisuustiedot saatavilla osoitteesta www.nowocoat.dk

TEKNISET TIEDOT:

TUOTTEEN KUVAUS: 

KÄYTTÖOHJEET: 

HYÖDYT JA OMINAISUUDET:

Kun pinta on tarkoitus maalata; käsiteltävä alue puhdistetaan huolellisesti painepesulla ja esim. harjalla mekaanisesti avustaen kaikesta irtoavasta 
kasvustosta ja liasta. NowoClean laimennetaan 1:20 – 1:50 seokseksi ja levitetään matalapaineruiskulla kauttaaltaan ja runsaasti käsiteltävälle pinnalle, 
jonka tulee olla täysin kuiva. Tuotetta ei huuhdella pois, vaan sen pitää antaa kuivua ja vaikuttaa 1-3vrk ennen seuraavia toimenpiteitä. 
Erittäin likaisille pinnoille (ja jos pintaa ei ole tarkoitus maalata) tuote voidaan levittää ennen puhdistusta antaen sen vaikuttaa 3-7vrk. Tämä jälkeen 
pinta puhdistetaan soveltuvin menetelmin ja käsitellään vielä kertaalleen 1:50 laimennetulla seoksella ja annetaan kuivaa ennen jatkokäsittelyjä tai 
jätetään vaikuttamaan. 

Suositus: Varmista aina pienelle alueelle tehtävällä testillä, että tuote sopii käsiteltävälle pinnalle. Älä käytä aurinkokennoihin ilman edeltävää testausta. 
Vältä aineen joutumista maaperään, vesistöön tai vesialtaisiin.

• vesiohenteinen ja biohajoava
• puhdistaa tehokkaasti kasvustoa ja likaa
• suojaa ja hidastaa kasvuston uusiutumista
• varmistaa puhtauden jälkikäsittelyitä varten
• riittoisa ja tehokas

Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa 
ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 03.04.2018.
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